Referência VINWIN/1C – Senior Project Officer: Ciência e Tecnologia ligadas à produção da vinha e / ou vinho.
Descrição da função/actividades a desempenhar
Em coordenação com o Director Científico, é da responsabilidade do Senior Project Officer:
• Elaborar os planos de actividades anuais e plurianuais do eixo da Competitividade - “PORTUGUESE, OF
COURSE! (PORTUGUÊS, COM CERTEZA)” - com os respectivos orçamentos, para integração nos planos
de actividades do CoLAB;
• Gerir com rigor e eficiência todos os recursos relacionados com os projectos sob a sua coordenação;
• Identificar oportunidades e desenvolver todas as iniciativas tendentes à concretização de projectos que
assegurem a viabilidade financeira do CoLAB;
• Liderar as equipas de trabalho no desenvolvimento de projectos do eixo da Competitividade;
• Assegurar o regular funcionamento do sistema de informação e comunicação do CoLAB;
• Coordenar e avaliar o desempenho das diferentes equipas de investigadores sob sua coordenação;
• Supervisionar a preparação de dossiers de candidatura no âmbito de concursos competitivos, nacionais
e internacionais.
Qualificações e experiência exigidas
•
•
•
•
•

Doutoramento em áreas científicas no âmbito da Ciência e Tecnologia ligadas a produção de vinha e /
ou vinho.
Experiência profissional comprovada na gestão de projectos em áreas relevantes para o sector da vinha
e do vinho;
Experiência profissional comprovada em acções de transferência de conhecimento e tecnologia;
Requisito preferencial: candidatos com experiência em mecanismos de financiamento público da
investigação e inovação a nível regional, nacional ou europeu;
Domínio escrito e oral das línguas portuguesa e inglesa

Competências pessoais
•
•
•
•
•
•
•

Capacidades de liderança, gestão e desenvolvimento de equipas;
Capacidade de tomar decisões em situações de pressão;
Capacidade organizativa e analítica para implementar e gerir projetos;
Espírito de iniciativa para a captação de projectos que assegurem a viabilidade financeira do CoLAB;
Excelentes capacidades de comunicação e relação interpessoal;
Disponibilidade e flexibilidade de horário com possibilidade de deslocações regulares em território
nacional e estrangeiro;
Capacidade de relacionamento com outras instituições de carácter público, científico e privado,
nacionais e internacionais.

Condições: A remuneração para o Senior Project Officer para a área da competitividade será negociável de
acordo com o Curriculum Vitae e experiência comprovada.
Método de selecção: As candidaturas serão alvo de avaliação curricular. Os candidatos que revelem um perfil
curricular coincidente com o pretendido serão convocados para a realização de entrevista.
Local Trabalho: ADVID, Régia Douro Park – Vila Real
Duração do contrato: 36 meses, possivelmente renovável até 72 meses.
Data de início de contrato: Junho de 2019

